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Lägenhetsbrand i särskilt behovsprövat boende, våningsplanet består av 16 lägenheter. Äldre man
brännskadas svårt vid händelsen, avlider senare av sina skador. Ett antal förbättringsförslag kommer
att presenteras för fastighetsägare och verksamhet.
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1 Inledning
Brandplatsundersökning
Händelsen inträffade 2019-07-14, Automatiskt brandlarm kl. 23:03:25
Utförd av polisens tekniker 2019-07-15
Utredare från SMS-Samhällsskydd Mellersta Skaraborg var på platsbesök 2019-07-24 tillsammans
med chef för förebyggande avdelningen och vaktmästare för byggnaden. Vid detta tillfälle var
lägenheten tömd och renoveringsarbete hade påbörjats.

Uppdragsgivare
SMS-Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Utredningen utförd av
Olycks- och brandorsaksutredare Mikael Ström. Brandmästare och Insatsledare i Samhällsskydd
mellersta Skaraborg (Falköping, Götene, Skara, Tidaholm)

Kvalitetsgranskad av
Johan Hjortsberg, Avdelningschef Förebyggande

Syfte
Vid alla dödsbränder inom Samhällsskydd Mellersta Skaraborg genomförs olycksutredning. På
detta sätt ökar vi både vår egen kunskap inom området samt bidrar till det nationella arbete som
MSB-Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap genomför angående dödsbränder.

Frågeställning
Hur kan brandförloppet i särskilt behovsprövat boendemiljö minskas?
Hur kan brandlarmsdetektering förbättras?
Finns förbättringsförslag till fastighetsägare och verksamheten?

Avgränsningar
Utredningen avser inte räddningstjänstens insats

Redovisningsplan
Utredningen redovisas inom Samhällsskydd Mellersta Skaraborg samt skickas till MSB.
Kontakt kommer att tas med fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare angående
förbättringsförslag.

2 Metod
Intervju med räddningsledare
Intervju med rökdykare
Intervju med kriminaltekniker samt protokoll över brottsplatsundersökning
Händelserapport 2019000809
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Platsbesök 2019-07-24
Platsbesök 2019-08-19 med Siemens

3 Resultat
Beskrivning av olycksplatsen
Byggnaden ägs av Falköpings Hyresbostäder AB, nyttjanderättshavare är Falköpings kommun,
Socialförvaltning Område Särskilt boende
Byggnaden är ett särskilt behovsprövat boende, flerbostadshus, byggnadsklass Br1 verksamhetsklass
5B. Byggnaden är i 4 plan. Plan 0 är entré, kontor och förråd. Plan 1-3 finns 16 lägenheter på varje
våningsplan, korridorer är sektionerade med branddörrar som står uppställda på magnetkontakter,
dörrarna stänger vid brandlarm. Centralt på varje våningsplan 1-3 finns samlingsrum och matsal.
Händelsen inträffade i lägenhet
på plan 3.

Bild 1:

. Entré och angreppsväg samt plats för automatlarstablå, plan 0.

Olycksförloppet
Personalbemanning natt på äldreboendet är en personal på varje våningsplan. Personalen befinner sig
på plan två när automatlarmet larmar i byggnaden och till räddningstjänsten. Hen tar sig till plan 0 för
att se viket våningsplan och sektion som larmar. Hen tar sig upp till plan 3 och ser
brandindikeringslampa lysa utanför det rum som rökdetektorn är aktiverad. Hen försöker att gå in i
den drabbade lägenheten, men avbryter på grund av att det är för mycket rök. Stänger dörren och
möter upp räddningstjänsten. En av personalen ringer också till SOS för att bekräfta att det brinner i
lägenheten och att det finns person kvar inne.
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Olycksorsaker
Innehavaren röker i lägenheten, det fanns ett flertal cigarettpaket i lägenheten och på toaletten fanns en
glasburk och en mugg med fimpar.
Det finns två separata brandhärdar i rummet, papperskorg och fåtölj. Papperskorg som smält ner ca 23 meter från den fåtölj som mannen satt i. Hur brandförloppet har utvecklats och sambandet mellan
dessa två brandhärdar har utredaren inte kunnat fastställa
Trolig orsak är att rökning kan ha orsakat brandstart. Elektricitet kan uteslutas som brandstiftare, efter
samtal med kriminaltekniker.

Bild 2: Rullbänk vid sängen med cigarettpaket.

Bild 3: Brandskadad fåtölj

Konsekvenser av olyckan
Äldre man,

år, brännskadas svårt vid branden. Avlider på sjukhus
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Bild 4 och 5: Vy över brandrummet händelsenatten 2019-07-14 och 2019-07-24 när utredaren var på platsbesök.

Räddningsinsatsens genomförande
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg får ett automatiskt brandlarm från objektet kl. 23:03:25 till
Äldreboendet
Räddningstjänsten åker med fordon 253-1010 och 253-1030 till platsen
och personalresursen 1+4. Vid framkomst får de möte av personal som meddelar att det brinner och en
person finns kvar i lägenheten. Slangdragning görs i trapphuset med förhöjt lågtryck och rökdykare tar
sig in i lägenheten på plan 3. De söker med IR-kamera i den rökfyllda lägenheten och finner två
brandhärdar som de släcker med vatten. Rökdykare hittar en man som sitter i en fåtölj som rökdykaren
har sprutat vatten på. Mannen tas ut ur lägenheten av rökdykarparet och via hissen i byggnaden ner till
plan 0. Utanför entrén mottags den skadade mannen av väntande ambulanspersonal.
Delar av våningsplanet och lägenheten ventilerades med räddningstjänstens fläkt.

4 Diskussion och slutsatser
Analys och slutsats
Personalbemanning på Äldreboendet
är på nattetid en personal på varje våningsplan. Vid
den aktuella tiden när automatlarmet larmade kl. 23:03.25 satt personalen på ett möte på plan 2.
Personalen har som rutin att ta sig till automatlarmstablån på plan 0 och kontrollera vilken sektion som
larmat. Det visar sig att sektion 12,
, har larmat på plan 3. Personal får ta sig tillbaka upp i
huset för att komma till rätt larmad adress.
Det finns utanför varje boenderum en röd indikeringslampa som visar att rökdetektor på rummet
larmat.
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Personal öppnar <lönen till lägenheten, men inser att det är så mycket rök att hen inte vill gå in utan
stänger <lönen igen.

Bild 1: Entre till avdelning markerad med pil. Drabbad lägenhet inringad. Plats där den drabbade hittades
markerad med x

Sammanställning av larmlogg
2019-08-19 var på utredare på platsbesök och gick igenom tidsloggen i a.utoma.tla.imastablån

tillsammans med servicetekniker från Siemens.
Tiduret i la.imta.blån visa.i· 20 minuter efter konekt tid.
Tidslogg

Konekt tid

Händelse

22:43:25

23 :03 :25

La1m Sek 12

Tid 23 :03:25 stämmer med inkommit laim till SMS- Samhällsskydd Mellersta. Skai·aborg, TeleCall
Klient
23 :01 :13

23 :21 :25

La1m Sek 13

Sektion 13 ligger i samma brandcell som sek 12, troligtvis är det rökdetektor i konidor som larmar.
23 :05.23

23 :25:23

La1m Sek 12, 13

, la.imskåpsnyckel aktiveras

Styrkeledai·e tystai· la.imklockor
00:33:38

00.53:38

nya larm, la.imskåpsnyckeln aktiveras

Räddningsleda.i·e försöker återställa. brandla.imet
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07.10:54

07.30:54

Frånkoppling tidsbegränsning,

Vaktmästare med högre behörighet i systemet loggar in.

Utredaren har också gjort en jämförelse på tider av automatlarmet och det inringa larmet till SOS från
verksamheten.
Automatlarm: Start 23:03:25 Framme: 23:15:49 Första resurs på plats efter ca.12 minuter
Inringt larm från
: SOS Anrop inkom 23:12:12 + 12 minuter (samma som ovan
anspänningstid och körtid) Framme 23.24.
Jämförelse i hela minuter så hade räddningstjänsten varit på plats ca 10 minuter senare vid inringt larm
av personalen jämfört med det automatiska brandlarmet.

Rekommendationer
Utredaren rekomederar att verksamheten diskuterar igenom hantering av brandlarm och rutiner vid
dessa.









Att det finns en tablå på varje våningsplan för att kontrollera vilket våningsplan larm utlöst.
Detta för att spara tid och inte behöva förflytta sig till plan 0 för att kontrollera larmtablån
Ett larm som är adresserat till varje detektor har en snabbare upptäckt av personalen vid
händelse.
Att vid larmprov säkerställa funktion vid varje lägenhet brandindikeringslampa i korridor
En avskiljande dörr med lägst klass E15-C som står öppen med magnet installeras mellan
sektion 12 och 13 för att säkerställa utrymning/väg till utrymning via korridor. Sektionering av
korridorer bör säkerställas för att förhindra rökspridning i långa korridorer.
Portabel sprinkler är en ny typ av lättinstallerat, förstärkt brandskydd. Sprinklerna har
utvecklats för boendemiljöer med ökat behov av brandskydd, exempelvis för äldre i
vårdrum eller hemmiljö, identifierade högriskpersoner exempelvis rökare.
Materialval i möbler/lös inredning som klarar brandklass. Klass A klarar både öppen låga
och cigarett, klass B klarar endast cigarett och klass C klarar varken öppen låga eller cigarett.
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